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              SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Skuodo vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Skuodo vietos veiklos grupės 

2016-2023 m. vietos plėtros strategija“ Nr.42VS-KL-15-1-06706-PR-001, priemonės VPS priemonė „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, 

švietėjiškų veiklų rėmimas“  veiklos sritį:1 „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. 

LEADER-19.2.-SAVA-7.1. ir  veiklos sritį  2. „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.2, 

 atrankos. 

     NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo 

vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“8 punktu bei atsiţvelgiant į Skuodo 

vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 

1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą: 
Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto pavadinimas Vietos 

projekto 

pridėtinė 

vertė 

(kokybė) 

balais 

Prašoma 

paramos 

suma, Eur 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

  1.VPS II prioriteto priemonė „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“  veiklos sritis:1 „Kultūros savitumo ir 

tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.1. 

  

1.1. 

 

SKUO-LEADER-

6B-KV-23-2-2021 

Skuodo r. 

Notėnų kaimo 

bendruomenė 

Renginių ciklas „Tautos 

stiprybė tradicijas 

puoselėjančioje 

bendruomenėje“ 

   

95 

 

7980,00 

Pritarti vietos projektui ir  perduoti į kitą vertinimo 

etapą 

 1.2. 
SKUO-LEADER-

6B-KV-23-4-2021 

Skuodo veiklių 

mamų klubas 

„Aktyvi šeima-sveika 

šeima“ 

 

85 

 

11 210,00 

Pritarti vietos projektui ir  perduoti į kitą vertinimo 

etapą 



 1.3. 

 

SKUO-LEADER-

6B-KV-23-1-2021 

Asociacija 

„Krakių 

ţiburiai“ 

Krakiškių aktyvinimas per 

tradicines šventes 

 

75 9986,12 
Pritarti vietos projektui ir perduoti į  

kitą vertinimo etapą 

1.4. 
SKUO-LEADER-

6B-KV-23-3-2021 

Asociacija 

„Aukime“ 

Vaikų stovykla Mosėdyje 75 
16 093,00 

Pritarti vietos projektui ir  perduoti į kitą vertinimo 

etapą 

1.5 

SKUO-LEADER-

6B-KV-23-8-2021 

Asociacija 

„Ţemdirbio 

muziejus“ 

„Ţmogus -ţemė-ţirgas“ 70 

16 095,00 

Nepritarti vietos projektui ir dėl paramos lėšų  

trūkumo biudžete, pripažinti jį netinkamu  perduoti į 

kitą vertinimo etapą. 

 

2. VPS II prioriteto priemonė „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Laisvalaikio ir turizmo veiklų 

skatinimas saugomose teritorijose“ kodas LEADER-19.2.-SAVA-7.2 

 

2.1. SKUO-LEADER-

4A-I-23-6-2021 
Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracija 

Paparčių kalno, vad. Auškalniu, 

pritaikymas lankymui 
50 19 550,72 Pritarti vietos projektui ir  perduoti į kitą vertinimo 

etapą 

2.2. SKUO-LEADER-

4A-I-23-5-2021 
Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracija 

Šilalės kaimo geologinio-

archeologinio komplekso ir 

Šauklių kadagyno poilsiavietės 

pritaikymas lankymui 

40 19 551,07 Pritarti vietos projektui ir  perduoti į kitą vertinimo 

etapą 

 

Posėdţio pirmininkas                                                                                                                                                Rokas Rozga      

             

Posėdţio sekretorė                                                            Vilija Vaškienė 

  

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: Bronislava Gadeikienė, Inga Jablonskė,  Jadvyga Odinienė, Jurgita Raišuotytė, Mantas Jonkus, Rita 

Lankutienė, Paulius Poškys, Rokas Rozga, Gintautas Petrauskas. 

 

 

      

     Jurgita Raišuotyt 

     

 

 

 



      

 


